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ROZPOČET Stránky města Javorník www.mestojavornik.cz 

ŽÁDOSTI O INFORMACE Veškeré žádos  lze podat u ředitelky školy. 
Podle zákona č. 106/1999Sb. O svobodném přístupu k informacím se žádost o poskytnu  informace podává ústně nebo
písemně. Není-li žadatel na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel informaci na ústně
podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně. Za písemnou žádost je v souladu s §13 odst.1 zákona č.
106/1999Sb. A čl.8 odst.3 tohoto pokynu považována žádost doručená poštou, osobně v písemné podobě, elektronickou
poštou na adresu mspolska.javornik@ scali.cz nebo datovou schránkou školy rfzksan. V žádos  musí být uvedeno, že se
jedná o poskytování informací dle zákona 106/1999Sb. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu
tohoto zákona a žádost se odloží. Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt. Sdělení žadatele, že trvá na
poskytnu  informace podle § 6 odst.2 zákona č. 106/1999Sb., se považuje za nové podání žádos . 

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ a DALŠÍCH
PODÁNÍ Žádos , s žnos  či jiná podání leze podat u ředitelky školy. 

OPRAVNÉ PROSTŘEDKY Pro  rozhodnu  povinného subjektu lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnu  nebo od marného 
uplynu  lhůty pro vyřízení žádos . Odvolání se podává písemně u ředitelky školy.

FORMULÁŘE Žádost o přije  dítěte k předškolnímu vzdělávání.
Evidenční list dítěte.
Žádost o ukončení předškolního vzdělávání .

DŮLEŽITÉ PŘEDPISY Činnost školy se řídí zejména těmito právními předpisy:
1. Zákon 552/191Sb.,o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů
2. 2. zákon 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů
3. 3. zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon)
4. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
5. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
6. Zákon č. 106/1999 SB., o svobodném přístupu k informacím
7. Zákon č. 250/2000Sb.ů, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů


